
 

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO Nº 14 / 2018 

 

TEMA DO NÚMERO - GESTÃO TERRITORIAL E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL: IMBRICAÇÕES E DISSIDÊNCIAS 

Objetivando ampliar as discussões existentes acerca da gestão territorial e da 

sustentabilidade ambiental na Amazônia, este número especial contemplará a diversidade 

de pesquisas teóricas e empíricas relacionadas ao tema central da Revista Terceira 

Margem. O dossiê, coordenado por Therezinha de Jesus Pinto Fraxe, Francimara Souza 

da Costa e Marília Gabriela Gondim Rezende, congregará a constelação epistemológica 

a partir da variedade do universo empírico. Estão convidados a participar deste número 

pesquisadores e organizações que trabalham com o tema, em particular membros do corpo 

docente, e graduandos e pós-graduandos de universidades nacionais e internacionais.  

Os artigos devem ser enviados para o e-mail: revistasnusec@gmail.com. O 

calendário abaixo apresenta as etapas de construção e publicização do dossiê temático e 

as suas respectivas datas. As normas para elaboração dos textos podem ser consultadas a 

partir do link http://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem. Para 

maiores informações enviar e-mail para: revistasnusec@gmail.com. Cada autor poderá 

submeter até 02 trabalhos, seja como autor ou co-autor. Cada artigo deverá ter, no máximo 

04 autores. Os textos que não estiverem dentro dos parâmetros descritos nesse edital serão 

automaticamente rejeitados, sem possibilidade de avaliação pelos pareceristas.  

 

ETAPAS DATA 

  Lançamento da chamada 02/02/2018 

 
Data limite para submissão dos trabalhos  

 

05/03/2018 

 
Divulgação dos resultados  

 

04/05/2018 

 
Publicação em versão eletrônica (previsão)  

 

31/05/2018 



 
 Os critérios exigidos pela revista, que serão utilizados para a aprovação ou 

rejeição dos artigos neste número especial, são:  

 

1) fundamentação teórico-metodológica clara;  

2) apresentação comentada dos resultados do estudo;  

3) o título e os subtítulos adequados;  

4) presença da fundamentação teórico-metodológica no Resumo/Abstract;  

5) indicação dos resultados no Resumo/Abstract;  

6) linguagem adequada ao gênero textual elegido;  

7) congruência do artigo com o tema do dossiê temático do periódico; 

 

Este edital segue inteiramente as normas propostas pela Revista Terceira Margem, 

explicitadas nas diretrizes para autores, no site da revista, cujo link é: 

http://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem/about/submissions#a

uthorGuidelines. Portanto, o dossiê temático proporcionará a congregação de importantes 

bases empíricas e teóricas na construção da gestão territorial e da sustentabilidade 

ambiental na Amazônia. 

 

Atenciosamente,  

 

Therezinha de Jesus Pinto Fraxe  

Francimara Souza da Costa 

Marília Gabriela Gondim Rezende 

Organizadoras do Número Especial 


